ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2018
RESULTADOS DA 2.ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO

Na segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público de 2018 foram colocados
9452 estudantes: 4796 estudantes foram colocados no ensino superior politécnico e 4656 no ensino
universitário, tendo aumentado o número de estudantes na sua 1.ª opção (43%).
No conjunto da primeira e segunda fases já ingressaram no ensino superior público, através do
concurso nacional de acesso, 46 070 novos estudantes 1. Na primeira fase do concurso nacional de
acesso já tinham sido colocados 43 992 estudantes, dos quais se matricularam 38767 (88,1%).
A colocação de estudantes nesta 2.ª fase confirma as estimativas de ingresso no ensino superior público,
que apontam para cerca de 73 mil novos estudantes em 2018/19 quando consideradas todas as vias de
ingresso, incluindo cerca de 45.000 novos estudantes a ingressar por via do concurso nacional de
acesso.
Na sequência das colocações da 2.ª fase, os dados revelam que as instituições de ensino superior fora de
Lisboa e Porto aumentam o seu peso relativo no número de colocados, representando agora 54% do
total de colocados (53% de peso relativo em 2017).
A segunda fase do Concurso Nacional de Acesso incluiu, pela primeira vez, a possibilidade de um
contingente especial para candidatos com deficiência, o que permitiu que o número de estudantes a
ingressar por esta via tenha aumentado 28% face ao ano anterior (231 estudantes colocados na 1.ª e 2.ª
fase), tendo sido o número de estudantes colocados mais elevado de sempre.

1

Soma dos estudantes colocados e matriculados na 1.ª fase e dos estudantes colocados na 2.ª fase,
descontados os estudantes que foram colocados na 2.ª fase e já estavam matriculados na sequência da
1.ª fase (vagas libertadas por recolocação).

Anexo I
Resultados da 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso 2018

1.

Encontra-se concluída a colocação na segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino
superior público de 2018, tendo sido colocados 9452 estudantes2.

2.

Nesta segunda fase, apresentaram-se a concurso 17109 candidatos3, distribuídos pelas seguintes
situações:

3.

Candidatos que não tinham concorrido à 1.ª fase

5962

Candidatos à 1.ª fase que não ficaram colocados

3295

Candidatos colocados na 1.ª fase que não se matricularam

1965

Candidatos colocados na 1.ª fase que se matricularam

5767

Na 1.ª fase do concurso, dos 43992 estudantes colocados, 38767 (88,1%) efetuaram a matrícula e
inscrição4.

4.

Para a segunda fase, o número de vagas colocadas a concurso foi de 12457, às quais acresceram
2149 vagas libertadas por candidatos colocados e matriculados na primeira fase que foram agora
colocados na segunda fase.

5.

Na segunda fase do concurso não foram ocupadas 5254 vagas.

6.

Os resultados da segunda fase do concurso são divulgados na Internet, às 00h01 de quinta-feira,
27 de setembro, no sítio da Direção-Geral do Ensino Superior (http://www.dges.gov.pt).

7.

Para os estudantes agora colocados, a matrícula e inscrição é realizada entre 27 e 1 de outubro
junto da instituição de ensino superior.

8.

Cada instituição de ensino superior decide, para cada um dos seus cursos, sobre a abertura da
terceira fase do concurso.
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Dos colocados na 2.ª fase, 7291 estudantes não concorreram na 1.ª fase ou, tendo concorrido, não
foram colocados ou não efetuaram a matrícula e inscrição.
3
Não são considerados 120 candidatos excluídos do concurso por não reunirem condições para o
mesmo, pelo que o universo corresponde aos candidatos válidos.
4
As vagas ocupadas em que não se concretizou a matrícula e inscrição, nos termos do regulamento do
concurso, foram disponibilizadas na 2.ª fase.

9.

Quando uma instituição de ensino superior decide abrir terceira fase do concurso, fixa ainda o
número de vagas, em valor igual ou inferior às vagas sobrantes da segunda fase acrescidas das
vagas não ocupadas pelos estudantes colocados nesta fase que não realizaram a matrícula e
inscrição.

10. As vagas colocadas a concurso na terceira fase são divulgadas no dia 4 de outubro no sítio da
Internet da Direção-Geral do Ensino Superior (http://www.dges.gov.pt).
11. A candidatura à terceira fase do concurso é apresentada entre 4 e 8 de outubro através do sistema
online, disponível no sítio da Internet da DGES (http://www.dges.gov.pt).
12. O ficheiro em Excel cna18_2f_resultados.xls (também com embargo até às 00h01 de quinta-feira,
27 de setembro) contém a seguinte informação sobre os resultados da 2.ª fase do concurso
nacional de acesso em relação a cada curso (4)5 em cada instituição (3):
a) Grau académico (5);
b) Vagas colocadas a concurso (6);
c) Vagas de recolocação: libertadas pela colocação, na 2.ª fase, de estudantes colocados e
matriculados na 1.ª fase (7);
d) Vagas (desempates + outros): vagas adicionais criadas por desempates e candidatos sem
classificação final (8);
e) Estudantes colocados (9);
f) Nota de candidatura do primeiro colocado através do contingente geral (10);
g) Nota de candidatura do último colocado através do contingente geral (11);
h) Vagas sobrantes (12).
14. O grau académico é indicado com a seguinte codificação:
L1
MI
PL

Licenciatura
Mestrado integrado
Preparatório de uma licenciatura: os dois anos iniciais de um ciclo de estudos de
licenciatura. O estudante que os conclui prossegue os seus estudos na instituição de
ensino superior com que a instituição onde frequentou os dois primeiros anos firmou
um protocolo.
PM Preparatório de um mestrado integrado: os dois anos iniciais de um ciclo de estudos
mestrado integrado. O estudante que os conclui prossegue os seus estudos na
instituição de ensino superior com que a instituição onde frequentou os dois primeiros
anos firmou um protocolo.

15. Para a utilização deste ficheiro tenha-se presente:
a)

5

Que a ausência de nota de candidatura do último colocado resulta da ausência de
colocados pelo contingente geral;

O número entre parêntesis indica o número da coluna no quadro.

b) Que o cálculo das vagas para a 2.ª fase do concurso inclui outras componentes para além
das vagas sobrantes da 1.ª fase, designadamente vagas adicionais geradas para resolver
desempates, vagas libertadas por candidatos colocados na 1.ª fase mas que não efetivaram
matrícula e vagas libertadas por recolocação de estudantes colocados e matriculados na
sequência da 1.ª fase.

